
CONSILIUL LOCAL BALS 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 02.02.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.93/29.01.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19. Lipsesc: 
Matei Gerard Tudorica,Pendiuc Silviu,Radu Florian,Radu George,Vilceloiu Gabriel.    
 Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals ,Cirtog Liselotte-sef serviciu Buget-
Contabilitate,Fumureanu Ionut-administrator S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Tanasie Silviu,ales să conducă 
şedinţa de  consiliu local  din data de 02.02.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile legale 
privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 14;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –; 
  
            Preşedintele de şedinţă prezintă următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotarare referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2016. 

            2 . Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2016.  

            3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor 

interne pe anul 2016. 

            4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de buget al instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016.  

 5. Proiect de hotarare referitor la darea in administrarea S.C. APA CANAL 

OLTETUL S.R.L. Bals a fondului locativ al orasului Bals si aprobarea fisei de calcul 

pentru stabilirea chiriei lunare . 
            Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi.     
             Votează : - pentru – 14; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri –; 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotarare referitor la utilizarea fondului de rulment in anul 2016. 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Tudor Vasile 

            Proiectul de hotărâre – prezintă Iordache Marin 
            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 



             Votează:    - pentru – 14;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 14/02.02.2016. 
             2.Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiect de buget local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2016.  
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Tudor Vasile 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Gheorghe Mariana 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează:    - pentru – 14;  
                  -împotrivă - ; 
                  -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 15/02.02.2016. 
            3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului de buget al creditelor 

interne pe anul 2016. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

            Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Tudor Vasile 

            Proiectul de hotărâre – prezintă Zamfira Gheorghe 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează:    - pentru – 11;  
                  -împotrivă - ; 
                  -abţineri – 3( Badea Vanina,Gheorghe Mariana,Zamfira Gheorghe); 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 16/02.02.2016. 

4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de buget al instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016.  
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Cîrtog Liselotte 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Tudor Vasile 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Badea Vanina 

Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează:    - pentru – 14;  
                  -împotrivă - ; 
                  -abţineri –; 
 Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 17/02.02.2016. 
       5. Proiect de hotarare referitor la darea in administrarea S.C. APA CANAL 

OLTETUL S.R.L. Bals a fondului locativ al orasului Bals si aprobarea fisei de calcul 

pentru stabilirea chiriei lunare . 
Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin 

            Raportul comisiei de specialitate- prezinta Tucan Dumitru 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Militaru Eugen 



Nu sunt discutii. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Votează:    - pentru – 14;  
                  -împotrivă - ; 
                  -abţineri –; 
   Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 18/02.02.2016. 
   La sedinta este prezent si dl.Fumureanu Ionut,administratorul S.C. APA CANAL OLTETUL 
S.R.L. Bals, care doreste sa-i informeze pe consilierii prezenti cu privire la activitatea economico-
financiara a societatii la 31.12.2015.Din prezentarea facuta rezulta ca la sfarsitul anului trecut 
societatea a inregistrat un profit brut de 58.243.81lei. Dar,din cauza faptului ca alte doua societati,cu 
acelasi obiect de activitate, la care Consiliul Local Bals a fost actionar, au falimentat, societatea nu se 
poate inregistra in sfera economica privind efectuarea de operatiuni in scopuri de TVA,adica nu are 
dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate cu TVA la achizitia de bunuri si servicii si nici drept de a 
factura serviciile prestate cu TVA,fiind obligata sa plateasca lunar catre ANAF o suma echivalenta cu 
valoarea TVA aferenta cifrei de afaceri fara a avea drept de a recupera aceasta suma decat din profit. 
  Avand in vedere cele expuse administratorul S.C. APA CANAL OLTETUL S.R.L. Bals solicita 
consilierilor prezenti gasirea unei solutii in vederea deblocarii situatiei aparute. 
  Nu mai sunt alte discutii.     
  Avand in vedere acest lucru, domnul Tanasie Silviu , preşedintele de şedinţă, anunţă că s-au epuizat 
toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Balş din data 02.02.2016. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
TANASIE SILVIU 

 
 

 
                                                                                                                                                        

                                                                                                              SECRETAR, 
                                                                                                            JR. DINU CONSTANTIN 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


